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дерної рівності . Зокрема, прийнят~й Н~ціональний план 
дій щодо nокращення становища ЖІнок 1 сnрияння запро

вадженню ,·ендерної рівності на 2001-2005 роки [13] та За
кон України в ід 8 вересня 2005 р. N!! 2866-IV «Про забезпе
•tення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [14] 
та інші. Вважаємо, що це тільки перші кроки у реалізації 
принципу рівних можливостей чоловіків і жінок. Водно
час їх недостатньо для комплексного вирішення rендер
них проблем . Для досягнення міжнародних стандартів, 
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ЯКі б ІЮС'ГаІіИЛИ УкраЇну 1/(1 ріІ.іСІІЬ ТИХ кра" · 
д б fi . . . . . . ІІІ, де ·щоров'я, 
О J~O >у Г І COIIIrUIJ,//,1 ;ЖІННJ/Н,:Т/1 І<OiJOIO'f JІІОДИІ-ІИ СЛ . 

ВИМІром бапп-<:'І'НН, 1)':-'ШІІІОСТЇ Й ДCMOKp;rf'I-I'IIIOCTi BC;,z~ 
сустт,ств11 бitпrro CJ/Ifl 'Jробити 11:1 :sакmю;щв•юму pir111 • 
в "f' І . важасмо, що саме ру;нmий кожжс Уt(раїни як джерело 
трудовоr·о пра на М<ІС стю и таким важлиним ·щко•юм нашо'! 

д~ржави, в якому мш<rІ'І, бути ·юссрсджені щІйнриІщинові
ШІ НОрМИ, ЩО CTOcyt<rІM.:H ІІраІЮІЮІ 'О рСІ 'УJІЮВШІНЯ ІНІТаНЬ 
rендерноУ рівності . 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУJПОВАІПІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, 
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Стаття п исвячена виявленню особливостей правового регулювання матеріального забезпечення осіб , які постраждали від не
щасного вип~дку на виробництві. Проаналізовано порядок та умови призначення рІзних видІв допомог. Особлива увага придІляється 
з'ясуванню відмінностей між допомогами у зв'язку з тимчасовою та постійною втратою працездатностІ. . 

Ключові слова: нещасний випадок, соціальне страхування. допомога , трудове каліцтво, втрата працездатностІ. 

• рования материального обеспечения лиц, пострадавших от несчаст-
Статья посвящена вь1явлению особенностеи право~ог~ УР~л~~~я назначения различньІх видов пособий . Особое внимание уделяется 

ного случая на производстве . ПроанализированьІ поряд к _ • атой оспособности 
определению различий между пособиями в связи с временнои и постояннои утр труд · б 

• особие трудовое увечье потеря трудсепосо ности. 
Ключевь1е слова : несчастнь1й случаи. социальное страхование, п , · 

· · 1 r1 f еорІе iпjuгed due to an occupational accident. The ргосеduге and 
The anicle is devoted to featuгes of legal геguІаtюп of matedгІaT~uppo .0 1 р ttention is given to the seaгch fог differences between the benefits 

conditions of assignmeпt different k1nds of benefits а ге апаІуzе . е sресІа а 
fог temporaгy and permanent disability. . . . .. 

Кеу words: accident, social suppor1, benefit, employment ІПJUry, dІsabІitty. 

Постановка проблеми. Нещасний випадок на вироб
ництві - це подія, яку фактично неможливо передба_чити. 
Між тим , його насл ідки потребують негаіІного вирІшен
ня виникаю•шх nитань. а тому дуже важливо, щоб ме~а
нізм матсріальноt·о забезпечення nостrnждалої особи дІяв 
ефеІІ.Інвно та досягав головної мети - відшкодування шко
ди, завданої нещасним виnадком на виробництві . 

Стан дослідження. Відповідно до КонстИ1уції ~країни 
(І] Основ законодавства України про загальнообов язкове 
де 'жавне соціальне страхування [2], а ТЗІ<ОЖ ~акону 
у.{раїни «Про загальнообов'язкове державне соцt~ьне 
(.'Т ах вання від нещасного випадку на виробництвІ та 
п:ОJJ~с ійного захворювання, які спричинили втра-ту пр~
цездатності» матеріальне забезпечення постраждалих вщ 
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нещасного випадку на виробннцтві - це стр1~хо~і ви~лати 
та інші види забезnечення, які nередбfІ•ІеІІІ вІJ(ГЮВІДІ·ІИ
ми законами [З]. І хоча nерелік цнх r.шплат є вІІ'tерпннм , 
проте порядок та умови їх прюІІачення вttкщtюнотt. пен.: 
ні питання. Окремі аспекти цих про(ілсм ~улн ~оз~ляну1І 
в наукових працях С.М. Приютко, 1-/ .F>. ЬшютtноІ, С.М. 
Синчука, І .М . Сироти, С.О. Сіль•tенко, Д.М. Кравцова, 
в.д. Роїка та ін .. Разом із тим низка теоре·t:ико-методо
логічних і практичних nитань щодо матерІl\JІ~ного за
безпечення постраждалих від нещас.ннх вшшдк1в на ви
робництві залишаЕ.Іься мало~оснідженнмt~, що, власне, 
зумовлює актуальність та вибІр теми до~т~ження .. ~аме 
тому, метою цієї статrі є nроведення atН\JliЗY tснуючоt сис

теми страхових виплат пострюкдалим від нещасних ви
падків на виробництві, виявлення їі недоліків, та пошук 
необхідних шляхів подолання складнощі\\, які винІІкають 
при здійсненні цих виплат. . 

Виклад основного матеріалу. Якщо в основу класифІ
кації nокласти трив<UJість виплат, то всі види :забезпечення 
за рахунок коштів соціального страхуванню від нещас11их 
виnадків на виробництві й професійних 3ахворювань, мож
на розділити на одноразові , щомісячні та періодичні стра
хові виплати, до яких, зокрема, можна віднести допомогу 
з тимчасової непрацездатності й оплюу додатков~ІХ витрат. 

Відnовідно до ст. 31 Закону України «Про зяrально
обов'язкове державне соціальне страхунання від нещасно
го виnадку на виробництві та nрофесійного захворюван
ня, які спричинили втра1у працездатності» за потерпілим, 
який був тнмчасово переведений на легшу нижчеоплачу
вану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток 
на строк, який визначається лікарняно-кваліфікаційною 
комісією, або до встановлення стійкої втрати професій
ної працездатності. Вважаємо, що необхідно розширити 
перелік видів забезпечення, які надаються страховиком, 
включивши в нього збереження колишньої заробітної пла
ти при такому nереведенні на нижчеоnла•tувану роботу. За 

нормами вишезазна•tеного закону збереження заробітної 

плати в цьому виnадку здійснюється за ра>.-унок страху
вальника. Покладання даного обов'язку на страховика 
стимулювало б страхувальника залишати постраждалого 
працівника, який не повністю втратив nрацездатність, на 
роботі, що, безсумнівно, сприяло б його кращій професій
ній реабілітації. 

Розглянемо окремо найважливіші види матеріального 
забезпечення постраждалих від нещасного випадку на ви
робництві . 

Доnомога з тимчасової непрацездатності є с.амостій
ним видом страхового забезпечення . Як вид соціального 
забезпечення, допомога хара'h.Іеризується в теорії тим, що 
має строго цільове nризначення, у нашому внnадку - це 
часткове відшкодування заробітку, втраченого у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності. Така втрата може 
бути як пов'язана так і не nов ' язана з нещасним випадком 
на виробництві . 

Пунктом І частини 1 статті 35 Закону України від 
18.01 .2001 р . .N'2 2240-111 «Про загальнообов'язкове держав
не соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 
~раuездатності та витратами, зумовленими народженням 
1 nохованням» регламентовано, що у разі настання такого 
ст~ахового випадку, як «тимчасова непрацездатність уна

слІДок захворювання або травми, не пов'язаної з нещас
ним випадком на виробництві», застрахованій особі нада
ється доnомога по тимчасовій непрацездатності «у формі 
матерІального забезпечення, яка повністю або частково 
компенсує втрату заробітної плати (доходу)» [4]. 

Доnомога з тимчасової неnрацездатності у зв'язку 3 
нещасним випадком на виробництві або професійним 
захворюванням ~иплачується за весь період тнм•щсової 
непрацездатностІ застрахованого до його видужання або 

1 Укра!нське товар11ство глухих тя УкраУнськс томриство спіn11 х . 

. ~ , .. втрати професійної nрацездатності. 
встановлення, стtикоІ 100 відсотків серецнього за-

. о юги становнть ~ . , 
Ро:ІМІР доn f\ )ГО дo'·onv) При цьому першt пять 

~ · ( О [J,'ПКОВуВаІН ·' 1-v • • 
ро?Ітку Oll ,. • .. . ещатності оплачуютьс)\ власником 
днІВ тим•шсовоІ непра;м оІJrаном за рахунок коштів під-
або уnовноваженнм НІ· r. ' ... 

нови орпнюацІІ. 
приємства, уста ' регламенrується міжнародними 

Дане питання таккоо:венція Міжнародної Організації 
актами Наприклад, . . · 

2
\ . 08 07 1964 р . «Про допомоги у випадках 

ПрацІ N2 1 вщ . ТІ:з~у» доП)'Скає можливість невн-
виробш1чого травма • · [S] .. ОІlОМОГИ протягом перших трьох дюв . 
плати грошовоt д .. 
т І. в Укра't'ні в багатьох краІНах протягом пер-
ак само як , . 

. 1·в непрацездатностІ допомога виnлачу-ших деКІЛЬКОХ ДН · .. , .. 
· ... ,· лише виnа,.ІJ,кн трнвалоt тимчасово! 

ється рооотодавцем, . 
непрацездатності оплачуються страховиком. Н~nриклад, 
у Німеччині роботодавець внпла•Іує за рал-у~ок власних 

· допомогу протягом перших 6 тижНІв непрацез-
коштІв . . . 

· що значно довше ніж \' бІльшостІ економІчно 
датностІ, , • ... . . 
розвинених країн. у Російській Федерацн першІ два дНІ 
непрацездатності у зв 'язку з загальннм захворю~анням 
ОІ1JІа•tує роботодавець за рахунок власн11х коштІв ІбJ . Але 
ця норма не відноситься до доnОІ\tоГН _з пtмчасовоІ непра

цездатності, яка прюнач~сться по с,?щаль~~І\ІУ стра~ван
ню від нещасних випадКІв на вирооющтвt 11 профе~,;ІІІНІ·ІХ 
захворювань . Виплата зазна•tеної доnомоги з~ційсн'?П?СЯ 
страх-увальником, за рахунок страхових внесКІв на вщмшу 

від українського законодавства з nершого дня. . 
Відмінність цієї доПОІ\ІОГИ nолягає передусІм у тому, 

що вона виплачується не Фондом соціального страхуван
ня з тимчасової втрати працездатності, а Фондом соціаль
ного страхування від нещасних вІІпадків на виробництві 
та професійних захворювань Україн11 . Це- по-перше. 

По-друге, допомога по «виробни•Іій» тим•tасовій не
працездатності виплачується згідно з абз. З ч . 4 ст. 34 За
кону України «Про 'Загальнообов'язкове державне соціаль
не страхування від нещасного в1шадку на виробництві та 
професійного захворювання , які СІlричинили втраrу пра
цезд~т~ості І> незалежно від трІtвалості страхового стажу в 
розМІрІ І ОО% середнього заробітку. 

Обидві допомоги - виплачуються відnовідними фон
дами, як вже зазна•tалося, лише почннаючн із шостого дня 

непрацездатності . При цьому законодавством вюначено 
що nерші п'ять днів неnрацездатності оnлачуються власн11~ 
ком ~бо уповноваженим НІІ!\1 органом за рах-унок власних 
коштІв (пр~·юму щодо «невиробничої» тимчасової непра
цезд~тносп уточнено-<<;~ основним місцем роботи в по
рядІ<), вст::н?вленому КаоІНетом Міністрів Україшш). При 
ц_ь?"ІУ неоохщно звернути увагу, що допомога по тнмчасо-
вtи неnрацездатностІ· · .. ' внастдок захворювання або травми 
не nов'язано1 з нещасниІ\·І . . ' 

ВІІnадком на в11робннцтвt вІtnла-
чується Фондом застрахован · . . ' 

. ' ИМ ІНВМtдам ЯКІ Пр"ЦЮК)ТЬ на 
ПІДnриємствах · · · ' " • . та в оргаюзащях товариств УТОГ і УТОСІ 
nочttнаючн з nершого • 
до відновлення n дня неп~ацездатності за весь nеріод 

.. І;ацездатностt незалежно вщ· звільнення 
застрахованоt осоои в ne іо 
рядку та розмірах вета р д втрати nрацездатності у nо-

Я . ? новлених законодавством 
к згщно ЗІ статтею 5"' З . 

загальнообов'язкове де -' акону України «Про 
зв'язку з тимчасовою в!~~~не соціальне страхування у 
ми, зумовленими народ~ ю п~ацездатності та витрата
но з частиною десятою енняІ\~ 1 nохованням» так і згід
загальнообов'язкове де ж~:~т;-1 34_ За~о.:он.у України \<Про 
нещасного виnадку нарв~ об СОЦІ~льне страхування від 
хворювання , які спричинt Р ництвt та nрофесійного за
ро:зр~хунІІ.-у середньої за ІЛ.и втраl}' nрацездатності >І для. 
nращвннка '3астосовvєтьрплати з_астра.хованого найманого 

J · СЯ ОДИН 1 ~ 
тверджений nостановою К ~ · тон ~с. Порядок, яюtй за-
26 ~р~с11я 2001 р .. N'!"! 1266 [,}Інету r....·ttнtcтpiв Україн11 від 
у ,РІМ ДОПОМОГИ З ТИМ•tас . .. 
~раtни «Про загапьнообов~ВО\. неnрацездатно<..їі, Закон 

С1 рахування від нещнсн Я ЗІ•юве державне соціальне 
ОГО ВІ\Пад . 

1\.)' На ВІІрОбНІЩТВІ та 
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л офесійного захворювання, які сnричинили втрату пра· 
ц~здатності)) nередбачає два види страхови~ виплат- од
норазові іі щомісячні. Вони призначаються и випла~Іують~. 
ся застрахованому, якщо за висновком медико-сошальнеІ 

експертизи результатом настання нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання стала по
стійна втрата їм професійної nрацездатності, а непрацез
датним членам родини- у випадку смерті застрахованого. 

Одноразова страхова виплата - один з видів забе :те
чення по страхуванню від нещасних випадків на вироб
ництві й професійних захворювань, що існує в більшості 
національних правових систем. Метою надю-rня подібних 
виnлат є часткова комnенсація за втрату працездатності, 
яка або триває nротягом короткого часу, або приводить 
лише до незначної втрати працездатності . Одноразова ви
nлата nризначається у виnадках, коли через різні обста
вини, недоцільно призначати пенсію . Наnриклад, якщо 
ступінь втрати працездатності й розмір пенсії невеликі в 
порівнянні з адміністративними витратами. 

У разі стійкої втрати професійної працездатності, 
встановленої МСЕК, Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків nроводить одноразову страхову ви
плату потерпілому, сума якої визна•щється із розрахунку 
середньомісячного заробітку nотерпілого за кожний відсо
ток втрати потерnілим nрофесійної nрацездатності, але не 
вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної 
плати (доходу), з якої сплачуються внески до Фонду. 

У разі коли при nодальших обстеженнях МСЕК по
терпілому встановлено інший, вищий ступінь втрати 
стійкої професійної працездатності, з урахуванням іншої 
професійної хвороби або іншого каліцтва, пов'язаного з 
виконанням трудових обов'язків, йому nровадиться од
норазова виплата, сума якої визначається із розрахунІ<у 
середньомісячного заробітку nотерпілого за кожний від
соток збільшення ступеня втрати професійної працездат
ності відносно попереднього обстеження МСЕК, але не 
вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної 
nлати (доходу), з якої справляються внески до Фонду со
ціального страхування від нещасних випадків . 

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку 
встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки 
з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим 
нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової 
допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, 
але не більш як на 50 відсотків. 

Одноразова страхова виплата nри настанні страхово
го виnадку виплачується один раз. Якщо застрахованому 
була призначена одноразова страхова виплата, то особам, 
що мають право на одержання щомісячних страхових ви
плат у в~шадку його смерті одноразова виплата не при
значається, тому що смерть застрахованого в результаті 
страхового виnадку, що настала по закінченні nевного 
проміжку часу не є новим страховим випадком. 

Законодавство не містить положень, які могли б дати 
відповідь на запитання про ме1-у даної виплати. Це не від
шкодування втраченого заробітку, не компенсація вини
клих у зв'язку із травмою або захворюванням витрат. Від
шкодування моральної шкоди покладається на заподіяча 
шкоди, отже, одноразова страхова виплата даної мети не 
переслідує. Якщо звернутися до теорії права соціального 
забезnечення, то можна 3робити висновок, що одноразова 
страхова виnлата є одноразовою допомогою, виnлачува

ним з метою надання соціальної підтримки . З ·й доnомо
гою комnенсуються різноманітні витрати, звичайно ви
никаючі на початку після настання страхового виnадку, 
комnенсація яких не передбачена в якості окремого виду 
страхового забезnечення. 

Розмір щомісячної страхової виплати визначається, 
виходячи і ·з середнього місячного заробітку застрахованої 
особи й встановленого сrупеня втрати професійної пра
цездатності. 

Прн призначенні страхових виплат особам щ .. , о мамь 
право на txнr одерп ... ання у зв'язку зі c~epno >астрахова-

ного, обмеження ~-tаксІшальним розм іро!>! застосовvпьс" 
також до :загально! суми страхов11х внплат. " 

~-~оміся•Іні страхов_і~ вн.?лапt На.J.аються · застрахованій 
осоо~ на весь перюд СТІІІКОІ втрат11 nрофесійної праuе1дат
ностІ. 

Розмір щомісячної страхової виплати індексvєтьсJІ 3 

урахуванням рівня інфляції в межах коштів , nередбачених 
в бюджеті Фонду соціального страхування від нешас~шх 
ВІНІадків на виробництві на відповідюtй фінансовнй рік. 

Особам, які мають право на одержання страхових ви
плат у випадку смерті застрахованого, розмір шо,Іісячної 
страхової вІІnлатн обчислюється виходячи з його серед
ньоt'О місячного заробітку за винятком часток , що .:шво
дяться на нього самого й nрацездатних осіб, які знахо,lИ
лись на його утриманні, але, не мають право на одержання 
страхов11х виплат. Для визначення розміру що_,t ісячних 
страхових виnлат кожній особі, яка має на них nраво, за
гальний розмір зазначених виплат ділиться на число не
працездатних утриманців. 

Страхові виплати особам, які мають право на їхнє 
одержання у випадку смерті застрахованого, обчислюють
ся виходячи із середнього місячного заробітку ПО!ІІер.lоrо 
застрахованого, пенсії, які він отримував, довічного утри
мання й інших подібних виnлат за винятком часток, шо 
приnадають на нього самого й працездатюіх осіб, що пе
ребували на його утриманні, але не мають право на одер
жання страхових виплат. 

Заява про призначення страхових виплат подається по
терпілим у відділення , або у філію відділення Фонду че
рез страхувальника- заподіяча шкоди . У цьому виnадку 
страхувальник надає разом із заявою документи, необхідні 
для nризначення страхових виnлат. 

У випадку неможливості подачі заяви про nризначення 
страхових виплат через страхувальника потерnілий nодає 
заяву безпосередньо у відцілення Фонду за місцем прожи
вання з усіма необхідними докуJІІентами . Непрацездатні 
утриманці загиблого застрахованого звертаються за при
значенням страхових виллат у такому ж nорядку. 

Розміри щомісячних страхових виплат особам, що ма
ють право на страхове відшкодування, nідлягають пере

рахунку у випадках: 

- народження дитини після смерті nотерпілого; 
- прнзна•Іення або припинення страхових виnлат осо-

бам, зайнятим доглядом за дітьми, онуками, братами й се
страми nомерлого годувальника. 

Правовідносини по забезпеченню застрахованого або 
його неnрацездатних утриманців nриnиняються у випадку 
смерті зазначених осіб, закінчення строку, на який призна
чені щомісячні страхові виплати (досягнення встановле
ного віку, закінчення або приnинення навчання, віднов
лення працездатності тощо), а також втрати особою nрава 
на одержання забезпечення (вихід на робоrу особи, що 
здійснювала догляд за дітьми, онуками, братами, сестра
ми постраждалого, які не досягли 14 років, або, які дося
гли цього віку, але були визнаними такими що потребують 
догляду тощо). 

У випадку nропуску постраждалим встановленого 
строку nовторного огляду медико-соціальною експерти
зою щомісячні страхові виплати йому nрипиняють. 

Щомісячні страхові виnлати особам, які мають право 
на страхові виплати, nрипиняють у випадку ненадання 
ними документів, які є підставою для nродовження щомі
сячних страхових виnлат. 

Поновлення щомісячних страхових виплат здійсню
ється на підставі заяви потерпілого або особи, яка має 
право на одержання страхових виnлат, і наданих ними до-
кументів, необхідних для продовження випл.~т. . 

Відхилення застрахованого без поважно! причини вщ 
ловторного огляду у встановлені медико-соціальною екс-
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nертюою строки тягне втрсrrу пра~а на 'JіІfіс 'Іr І С: 'ІсІІІІІІ ІЮ 
страхуванню до nроходження Ім 'І<І'ІІІЗ'Існrн о 1/І,v.rr,pнor n 
огляду. 

Висновки. Підсумовуючи ВИКJІ<І/tёІН; , c:riil ні/І.У-(}С с-
лити, що в правовому рt: І)'іІЮІщнн і мм сріа:ІІ·ff'ІІ О НІГіс ·$· 
nечення осіб, які rюс-1 р<tждаЛІt ІНІацІ і іt• Jr. нс ІІІt•'- ІІ < н ,, ІІИ· 
падку на виробнинтиі і сну( ·нrа•Іна кim, fj: i І.:ff, ІІИ 1 "'"·· икі 
nотребують ретельно1·о полі ІІUІсІІІІJІ й д'J''"J'а ІІ /( ІІ'. Іі ІІІІІІ . І ІІІ 

н;,шу !JYM~'Y· нсобхітю р(нширипt nерсл ік видів забез-
11 ' f t lfІHI, .:І К Ї 1/itji/Іf(flf,CЯ СТрtІХ()ВІІКОМ , RКЛІО'ІІІ В ІІІ И В НЬОГО 

·J(,(;рt: А;І.: JІІІ;~ кt1; ІІІІІ ІІІІ,ОЇ зароGі1 но'І плати nрн тнмчасов.ому 
нер . ,,..; 1 Іс ІІff і на ІІІІА<'н.:оІІJІЗ' ІУВану роСіту. Тако~ потр1б~о 
[II:'Jii : Іi ·:y f!IO И J/Or ii;1()K '!а уМОВИ ІІрІІЗН(І'І~ННЯ рІЗ ІІІІХ ВІІДІВ 
!;'І р;І У.І> ІІИХ 1\lfiJ ;firТ за рахуНОК '33Г01JI ~/IOOfiOB ' Я '3КОRОІ'О ДС(_J· 
жt~ 1: 11 r, І r, "иніа;JІ.ного страхунанІІІІ ВІд нещасних випадКІв 

/ІСІ ІІИриІіmшІІІі . 
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Стаття nрисвячена визначенню особливостей сnіввідношення загально'( і сnеціально'( дисциnлінарної відnовідальності в трудовому 
nравІ . ПроаналІзовано nоняття диференціаці'f юридично'( відnовідальності. Автор акцентує увагу на критеріях розмежування загальної і 
сnеціально! дисциплінарно'( в ідnовідальності nрацівників . 
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Статья nосвящена оnределению особенностей соотношения общей и сnециальной дисциnлинарной ответственности в трудавам 
nраве. Проана~изировано nо~ятие дифференц_иации юридической ответственности . Автор акцентирует внимание на критериях разгра
ничения общеи и сnециальнои дисциплинарнои ответственности работников. 
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Юридична відловідальність є одним з механі1мів за
безпечення і захисту прав, інтересів суб'єктіи лравоиідно
син . В струК1)'рі юридично'! відловідальності розрізняють 
чотири рівня відnовідальності : nо-перше, юриди•Іна від
повідальність в цілому як складна сукупність всіх видів 
відповідальності ; по-друге, відповідальність на рівні га
лузі права; по-третє, відповідальність на рівні правового 
інституту; по-четверте, відловідальність на рівні норми 

.права [1, с. 81) . Для галузі трудового nрава характерна 
наявність двох видів юридично'! відповідальності: диСІІИ
nлінарно'І і матеріально'!. Ці види юридично'і відповідаль
ності хоча і застосовуються в рамках одніс'і галузі права, 
але різняться за правовою природою, суб ' єктним складом, 
функціями, підставами , механізмом реал і1ацїі, санкціями, 
характером правових насл ідків тощо. 

Однією з необхідних умов функціонування підпри
ємств, установ, організацій є належне забезпечення і до
тримання дисципліни праці. Невиконання або неналежне 
виконання працівником сво'Іх трудових обов'язків тягне за 

собо!<' застосування заходів дисциnл інарної відловідаль
н.остt! встановлени~ чин~.им _законод;:1ВLївом про працю. 
СутнІсть дисциnлшарно1 ВІдловІ-дал . ,.. , . . ьностІ полягає у 

оо~ж ~зку nраt~ІВника зазнати юридично несприятливих на-
слщкtв У формІ лозбавлень . б · осо >Истtсного характеру за вчи-
нення _трудолравового (дисциnлінарного) простуnку в ло-
рядкву І на умовах, лередба•ІеІшх законодавством [" с 803] 

трудовому nраві ро· · - , · · .. · · . зрІзняють два види дисциллінар-
НОІ вІдловщальност1 : загальн . . 
циллінарна відпов І·д . У 1 слещальну. Загальна дис-

<ІЛьнІсть настає · · К дексу законів 11 0 л Ja 1 .. . на ПІДставІ норм о-
ро1лорядку та ~01 1 ц 0 УкраІни І nравил внутрішнього 
спеціальна _ на 11 ·1ШІрює~l'Ься н~ більшість працівників. а 

дставІ закон 1 в · 
диснинліну праці 

0 
, ~татут1в, nоложень про 

у вання видів ДИСІ'ИЛКр~МИХ І<~Т~І'ОрІЙ працівників . Ро-змеЖ· 
~ ЛІНарНОІ ВІДП · · · 

сфери поширення но . овІДальносТІ залежно вІД 
суб'єктів є загаль рмаrивно-nравових актів на певних 

новизнаним о ф . · 
не повністю розк иває с . . : . днак :ака ди еренщацІ~. 
відловідальності ~тр У 1 ное rt ро;тощлу дисцнплінарнОІ 

удовому nравІ на загальну і спеціаль-
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